DAGELIJKSE MONSTERS

mindere mate overlast ondervinden. Toch
is het, gezien de eerder geschetste
leefwijze van ovenvisjes, noodzakelijk
ook daar tot uitvoering van bestrijding
over te gaan. Civielrechtelijk kunnen
weigeraars later worden aangesproken
voor kosten van bestrijding bij het
opnieuw optreden van ovenvisjes bij
omwonenden.

bestrijdingsplan. Als door de gemeente
op formele gronden een aanschrijvingsprocedure wordt gestart, dan zal de
aanleiding daarvoor de weigering van de
eigenaar of een der eigenaren van de
woningen zijn. Vast staat echter dat op
grond van het bepaalde in de Bouwverordening de hinder voor de bewoners
tot het verleden moet gaan behoren.

Coördinatie

In dit artikel is niet ingegaan op de
technische uitvoering van de bestrijding.
Mocht u informatie hierover wensen, dan
zal deze na determinatie van de soort
door de afdeling Bestrijding van
Dierplagen worden verstrekt.
Duidelijk moet zijn, dat bij het optreden
van alle diersoorten die zich binnen
aaneengesloten bebouwing kunnen
verspreiden, een onderzoek moet worden
gestart teneinde het probleem voor de
betrokkenen op te lossen.

Bij een grootschalige verspreiding van
ovenvisjes dienen door een coördinator
werkafspraken te worden gemaakt met
contactpersonen van andere diensten,
welzijnswerkers, e.d. Voorbereidingen
moeten worden getroffen voor eventuele
noodzakelijke informatie in vreemde
talen. Afspraken moeten worden gemaakt
indien meerdere uitvoerders/contractanten betrokken zijn.
Voor bewoners/eigenaars van aaneengebouwde huizen is het raadzaam e.e.a.
gezamenlijk aan te pakken en tevoren
goede afspraken te maken over de te
volgen werkwijze en financiële
consequenties.

Summary

The Dutch Department of Pest Control
daily receives insects, mites, etcetera
with the request to determine the name of
the species and to give an advice for
prevention and control and the proper
choice and use of pesticides.
In this article the reason why
determination by an expert is necessary
is explained. Also the necessity of
sending the animals in a little box, in
order to receive them undamaged is
pointed out.

Inpakken en aankomen

Gemeenten en bedrijven die vaker
contacten met onze Afdeling hebben
sturen de plaagdieren in de regel goed
verpakt op.
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Op grond van de bestaande regelgeving
(art. 14 Woningwet) kan de eigenaar van
een woning door de gemeente worden
verplicht medewerking aan de uitvoering
van een bestrijding te verlenen. Dat zal
gebeuren als na onderzoek is vastgesteld
dat de ondervonden hinder zo groot is,
dat een bestrijding moet worden
uitgevoerd. Binnen het verspreidingsgebied van de ovenvisjes moeten alle
woningeigenaren en huurders hun
medewerking verlenen om het resultaat
van een uitgevoerde bestrijding optimaal
te doen zijn. In eerste instantie zal via de
weg van de redelijkheid worden
geprobeerd alle betrokkenen mee te
krijgen voor de uitvoering van het
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In many cases the use of pesticides is not
necessary. Sometimes cleaning and
removing old storages of food are
necessary. In some cases a sink leakage
is the cause of the pest problem.

A.D. Bode.

Organisatie van de bestrijding
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Buisje los in een envelop. Deze keer wèl
aangekomen

Hoe het niet moet laat de afbeelding van
een brief duidelijk zien. De monsters zijn
op tape bevestigd, in een gewone
envelop gestopt en dan nog eens door
"Tante Pos" geplet, waardoor het niet
mogelijk is om de dieren tot op de juiste
soort te determineren. Daardoor haalt de
afzender zich ongewild vertraging op de
hals en moeten we op een volgende
zending wachten voordat een advies kan
worden gegeven.

Opgeplakt en geplet monster niet te
determineren
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Jaarlijks krijgt de Afdeling 2.500 tot 3.000
flesjes, doosjes of potjes met inhoud te
verwerken. De inhoud kan bestaan uit
insekten, mijten, schimmels, uitwerp93
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minder vaak voorkomende soorten wordt
de Afdeling geraadpleegd"

bedrijven worden doorgezonden naar de
Dienst Landbouwvoorlichting (voor
agrariërs) te De Meern (tel. 03406-95311 ),
of de Dienst Landbouwvoorlichting afd.
Amateurtuinieren te Dronten (tel. 0321080007). De afdeling Bestrijding van
Dierplagen behandelt alleen monsters die
voorkomen in woningen en gebouwen en
die daar hun ontwikkelingsbron hebben.
Een enkele maal wordt advies gegeven
over diersoorten die buiten leven en
plotseling massaal gebouwen
binnendringen.

Het ovenvisje ( Thermobia domestica
Packard) wordt zeer vaak opgestuurd en
staat bijna elk jaar in de Top 10 van
meest opgestuurde hinderlijke insekten
en mijten, evenals het zilvervisje
(Lepisma saccharina L.). Omdat de
diertjes zo sprekend op elkaar lijken en
de wijze van bestrijden (vochtbestrijding
of chemische bestrijding) zo verschilt,
nemen vele gemeenten het zekere voor
het onzekere en sturen deze
franjestaarten op.

Waarom worden insekten zoal
opgestuurd?
selen, stofzuigerzakken, dode ratten of
muizen, haar van mens of dier, huidschilfers, e.d.
Monsters voorkomend op planten in huis
of in tuinen, plantsoenen en tuinbouw-

Als hinder door kakkerlakken optreedt is
er in ca. 75 à 80 % van de gevallen
sprake van de duitse kakkerlak. De bruine
kakkerlak die even groot is en dezelfde
kleur, maar een iets andere tekening
heeft, verspreidt zich in een woning naar
andere plaatsen dan de duitse kakkerlak.
Dit heeft consequenties voor de
bestrijding.

Het is voor de gemiddelde leek moeilijk
om een soort vast te stellen uit de ca.
30.000 in Nederland voorkomende
insektesoorten.
Ervaren bestrijdingstechnici kunnen
insektesoorten die in de praktijk veel
voorkomen zelf determineren. Voor de

Stofluizen (orde Psocoptera) worden door
particulieren nogal eens voor vlooien
aangezien, zo blijkt menigmaal uit de
begeleidende brieven. De reden hiervoor
is dat men ze zo snel ziet lopen.
Stofluizen springen echter niet. Ze lopen
schoksgewijs. Andere wèl springende
beestjes blijken soms geen vlooien, maar
springstaarten te zijn. Vlooien die op
zolder voorkomen kunnen best wel eens
vogelvlooien zijn en geen kattevlooien.
De huis-tuin-en-keukenmier: de zwartbruine wegmier (Lasius niger L.) is met
de bekende middelen doorgaans wel te
bestrijden. Maar soms heeft men met een
andere hardnekkige mierensoort te
maken, die zelfs om een bestrijdingsmiddel heenloopt. Als het middel in de
nestopeningen zit, graaft een dergelijke
soort een nieuwe uitgang.

Microscoop voor determinatie. Monitor voor gebruik microscoop door meerdere personen
en instructie
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Voorraadaantasters
De meest ingezonden voorraadaantaster
is de broodkever (Stegobium paniceum
L.); deze kan door een leek worden
verward met een houtwormkever of een
vochtminnende kever. Daarna volgen de
vruchtmot (Plodia interpunctella
Huebner), de meelmot (Ephestia
kuehniella Zeiler) en de cacaomot
(Ephestia elutella Huebner). Genoemde
mottensoorten kunnen worden verward
met de bruine huismot (Hofmannophila
pseudospretella Stainton). Bij deze mot is
bijna altijd sprake van een vochtprobleem.

Tribo/ium-soorten, zoals de rijstmeelkever
( Tribolium confusum Jacquelin du Val),
worden ook vaak ter determinatie aangeboden, evenals Sitophilus-soorten,
zoals de graanklander (Sitophi/us
granarius L.) en de rijstklander (Sitophilus
oryzae L.).
Als particulieren overlast ondervinden van
deze voorraadaantasters, is meestal een
vergeten voorraadje de oorzaak. Het
advies luidt dan om geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken, maar de bron te
verwijderen.
Materiaalaantasters
De gewone tapijtkever (Anthrenus
verbasci L.) en de larve daarvan worden
zeer regelmatig opgestuurd. In mindere
mate volgen de australische tapijtkever
(Anthrenocerus australis Hope) en de
zwartbruine spekkever (Dermestes
haemorrhoidalis Kuester) de kleermot
( Tineola bisselliella Hummel) en de
pelsmot (Tinea pellionel/a L.). De pelskever (Attagenus pellio L.) wordt ook wat
minder vaak ingezonden.
Een enkele maal werden exemplaren van
de miljoenpotensoort ( Cylindroiulus )
wegens zijn "borstelige" uiterlijk aangezien tapijtkeverlarven.
95
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BIJZONDERE GEVALLEN BIJ
DETERMINATIES
Houtaantasters
In huis voorkomende kevers worden
opgestuurd omdat men bang is te maken
te hebben met aantasters van meubels of
van het hout dat in de woning is verwerkt.
Een veel opgestuurde kever is de
veranderlijke boktor (Phymatodes
testaceus L.) een enkele keer ook wel
haardhoutkever genoemd omdat hij
meestal uit hout voor de open haard te
voorschijn komt. Deze en vele andere
boktorsoorten komen éénmalig te
voorschijn en tasten verwerkt hout niet
aan.
De meest voorkomende houtaantaster is
de gewone houtwormkever (Anobium
punctatum Degeer). Opvallend is dat
deze keversoort in een vrij kort tijdsbestek (ca. 1-3 weken gedurende de
zomer) massaal wordt opgestuurd.
De huisboktor (Hylotrupes baju/us L.)
wordt als de op één na meest voorkomende houtaantaster beschouwd.
Meestal wordt van deze soort de larve
opgestuurd.

-

vleermuizen, spitsmuizen en egels;
herkenbaar door de resten van
insektenpantsers.

Stofmonsters
Regelmatig krijgen we het verzoek om
stofmonsters op de aanwezigheid van de
huisstofmijt ( Glycyphagus domesticus
Degeer) te onderzoeken. Dwz. een
schone stofzuigerzak waarmee
gedurende ca. 1O minuten in de woonkamer is gezogen. Meestal gaat het om
mensen die jeuk hebben, rode bultjes op
de benen, en vermoeden dat ze belaagd
worden door huisstofmijten. Soms
hebben betrokkenen last van ademhalingsstornissen.
Met de zgn. "Acarex-test" wordt onderzocht of er sprake is van (buitensporig)
grote aantallen huisstofmijten. Als dat het
geval is krijgt de betrokkene het advies
om contact op te nemen met de huisarts
die haar of hem kan doorverwijzen naar
een dermatoloog of allergoloog.

Aangeknaagde materialen
Soms ontvangen we bijzondere houtaantasters zoals de keversoorten
Chlorophorus varius Mueller en
Bostrichus capucinus L. Deze soorten
worden gevonden in druivenranken waar
Tilantia-soorten op groeien. De bewoners
zien dan de daaruit gekomen boktorren
die door de huiskamer vliegen. Ze
worden aangetrokken door licht.

Uitwerpselen
Enkele voorbeelden van uitwerpselen die
geregeld worden opgestuurd zijn van:
-

ware muizen zoals bruine rat, zwarte
rat, bosmuis en huismuis; deze
alleseters hebben gladde keutels
- marterachtigen zoals wezel, bunzing,
hermelijn, steenmarter; herkenbaar
door haar van prooidieren

■
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Vaak wordt beschadigd materiaal zoals
hout, tapijt, plastic, kleding, sigaren,
vijverfolie, verpakkingsmateriaal, kaas,
meel, boormeel, een enkele keer zelfs
mergel naar onze Afdeling gezonden met
het verzoek de veroorzaker van de
schade vast te stellen.
Meestal zijn de geleedpotigen of de
knaagdieren dan al vertrokken met
achterlating van het schadebeeld. In een
aantal gevallen lukt het om aan de hand
daarvan een dader aan te wijzen. Niet
altijd zijn knaag- en vraatsporen duidelijk
waarneembaar of herkenbaar. Vooral van
kleinere insektensoorten is determinatie
aan de hand van schadebeelden
onmogelijk.
A.E. Brink en A. Balkstra.
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Summary
Biscuit beetles devouring a mouse seems
less odd when knowing the mouse was
stuffed with rice.

Broodkevers als muizenbestrijders
Dat broodkevers zich te goed doen aan
zetmeelhoudende produkten en die
vakkundig opruimen, is bekend. Maar dat
zij ook speelgoedmuizen lusten was bij
ons nog niet eerder voorgekomen.
Via de afdeling Milieu en Reiniging
kregen we van inwoners van een
gemeente een monster opgestuurd. Zij
hadden al enige tijd last van deze
ongewenste kostgangers. Deze werden
na lang zoeken in een kast op een
speelgoedmuis gevonden. Daarop
krioelde het van de "beestjes". De
speelgoedmuis werd naar de gemeente
gebracht die hem vervolgens naar onze
Afdeling opstuurde met het verzoek om
de "belagers" van de muis te
determineren.
Na onze determinatie bleek het om
broodkevers (Stegobium paniceum L.) te
gaan.
De speelgoedmuis (zie foto) was
opgevuld met rijst die blijkbaar aantrekkelijk was voor deze broodkevers.

Het komt vaker voor dat mensen die in
hun woning last hebben van broodkevers,
zich suf zoeken naar een bron. Toch is
het vinden ervan noodzakelijk als zich
steeds grote aantallen exemplaren
aandienen. Dit voorraadinsekt móet een
voedselvoorraad hebben om zich te
handhaven en voort te planten.
Meestal vindt men de bron in (dat deel
van) de ruimte waarin de meeste
exemplaren van de broodkever worden
gevonden.
A.E. Brink.

NIET MEER TOEGELATEN RODENTICIDEN!
Summary
In the Netherlands many approvals of
pesticides are withdrawn as a result of
the demands tor environmental data.
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Door onze Afdeling wordt bij het bezoek
aan bewaarplaatsen voor bestrijdingsmiddelen ondermeer gecontroleerd op de
aanwezigheid van niet meer toegelaten
bestrijdingsmiddelen.

97

■

